
 

 

Zápis do Mateřské školy v Paskově 
 

Zápis do Mateřské školy Paskov, p.o. pro školní rok 2023/2024 se 
uskuteční v úterý 2. května 2023 ve třídě Cipísek (přízemí v pravé 
části budovy) v době 8:00 – 16:00 hod.  

Ve středu 3. května 2023 se uskuteční náhradní termín Zápisu, ale to už 
pouze v ředitelně Mateřské školy (1. patro) v době od 8:00 do 12:00 hodin 
pro rodiče, kteří se nemohou dostavit v řádný termín. Předškolní 
vzdělávání se organizuje v souladu se školským zákonem pro děti ve věku 
od 2 do zpravidla 6 let. Pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku 5 let, 
je od 1. 9. 2023 do zahájení povinné školní docházky předškolní 
vzdělávání povinné. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je absolvování 
povinného očkování, doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí 
k povinnému předškolnímu vzdělávání.  



Povinné dokumenty k zápisu:  

1. Vyplněná žádost o přijetí  

2. Evidenční list s potvrzením lékaře 

3. Přihláška ke stravování  

4. Rodný list dítěte k nahlédnutí  

4. Občanský průkaz zákonného zástupce k nahlédnutí 

Formuláře naleznete zde: 
https://www.mspaskov.cz/index.php/informace-pro-rodice/zapis-do-ms  

O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka MŠ 
v souladu se zákonem do 30 dní. Nerozhoduje čas podání přihlášky 
v době Zápisu! V den Zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým 
naleznete výsledek přijetí svého dítěte po vyvěšení rozhodnutí na 
webových stránkách MŠ zde: 

https://www.mspaskov.cz/index.php/informace-pro-rodice/zapis-do-ms 

Zákonní zástupci přijatých dětí odevzdají do 9. června 2023 další 
dokumentaci, kterou obdrží na Zápise: 

- Vstupní dotazník o dítěti 
- Dohoda o docházce 
- Dohoda mezi rodinou a školou (vzdělávací program Začít spolu) 
- GDPR – informovaný souhlas 

Zákonní zástupci přijatých dětí budou absolvovat informační schůzku 
pro rodiče dne 22. června 16:00 – 17:00 hod. ve třídě Cipísek, kde se 
dozví základní informace o vzdělávání a především přípravě dítěte na 
vstup do Mateřské školy (co dítě musí zvládnou před nástupem do MŠ a 
jak mu pomoci s adaptací). Schůzka se koná bez přítomnosti dětí! 

 

Zákonní zástupci přijatých dětí mohou využít červnové ADAPTAČNÍ 
PÁTKY, kdy mohou strávit čas se svým dítětem v Mateřské škole ještě 
před jeho nástupem v září 2023. Velmi doporučujeme využít této 
možnosti, poznáte prostředí Mateřské školy, zahradu, paní učitelky, děti si 
pohrají a seznámí se s kamarády. Vezměte s sebou papuky pro dítě a pití. 



Při příznivém počasí probíhá adaptace na školní zahradě. Rodiče po celou 
dobu tráví čas s dítětem, nikam neodchází, jsou odpovědni za své dítě. 

Pozor! Je nutné, abyste oznámili předem paní učitelce e-mailem, že se 
adaptačního pátku budete účastnit!!! Můžete využít všechny pátky nebo 
jen některé. 

Termíny pěti červnových adaptačních pátků: 

2. června 2023 třída Cipísek 15:30 – 16:30  

p.uč. Ivana Marynčáková: maryncakova@mspaskov.cz 

9. června 2023 třída Rákosníček 15:30 – 16:30 

p. uč. Radka Mynářová: mynarova@mspaskov.cz 

16. června 2023 třída Krteček 15:30 – 16:30 

p. uč. Lic. Sabina Šebestová: sebestova@mspaskov.cz 

23. června 2023 třída Křemílek 15:30 – 16:30 

p. uč. Dis. et Dis. Silvie Rundtová: rundtova@mspaskov.cz 

30. června 2023 třída Ferda Mravenec 15:30 – 16:30 

p. uč. Zdeňka Mičlová: miclova@mspaskov.cz 

 

 

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti! 

V případě dotazů volejte: 776 240 111 

(ředitelka) 

 

 

Mgr. Jarmila Petrošová,  

ředitelka MŠ Paskov, p .o. 

 

Vyvěšeno 17.3.2023 


